
	

	

 Holbæk Marina bestyrelsesreferat   

Dato: onsdag d. 9. marts 2022 kl. 19.00 – 22.00 

Bestyrelsen:  
Personalet: 
Orlov:                    
Afbud:  

Henrik, Jens, Peter, Helge, Hans, Michael 
Thomas, Ellen 
 
 

	

Punkt:  Beskrivelse:  Ansvarlig 

1.  Administrative punkter: 

1.1 Underskrift af diverse dokumenter 

2. Input personale: 

2.1 Arbejdsbelastning De første 2 både er sat i vandet.  
 
Vi håber at kunne åbne for vandet i løbet af 
næste uge. 

 

2.2 Forårsklargøring af  
      marinaen 

Vi har optaget og slået en del pæle og det 
går rigtigt godt med at bruge den nye 
pram. 

 

2.3 Info fra   
      Broformandsmøde  

Mødet gik godt, og der var en rigtig god 
stemning og store forventninger for den 
kommende sæson. 

 

3. Bro og maskiner 

3.1 El på Øst mole Vi planlægger at arbejdet kan starte i løbet 
af april. 

 

3.2 Vandmålere på broer og  
      landpladser 

Målere bliver udskiftet så snart de fleste 
både er sat i vandet. 

 

3.3 Affaldssortering Der er kommet nye krav omkring affald 
sortering skal ske i 10 forskellige kategorier 

 

4. Lokale og planudvalg 

4.1 Miljøundersøgelser  Miljøstyrelsen kommer og laver nogle 
boreprøver for at tjekke for evt. forurening. 

 

4.2 Håndtering af nyt  
     låsesystem (klubberne)  

Klubberne har haft nogle spørgsmål til 
ekstra låse samt låse på ydredør vs. Indre 
døre. 

 



	

	

4.3 Lejemål (surferhus)  Lejemålet er ledigt fra 1 september 
2022.03.09 
Vi laver opslag på hjemmeside i det tilfælde 
at vi har et medlem/ikke medlem der gerne 
vil leje surferhuset. 

 

5. IT 

5.1 Nyt havnesystem Afvender fuld ibrugtagen af nyt 
økonomisystem 

  

5.2 Nyt økonomisystem Vi er i fuld gang med opstart af systemet.  Ellen 

6. Økonomi 

6.1 Årsregnskab  Regnskab er godkendt, men er endnu ikke 
modtaget til underskrift 

 

6.2 Budgetopfølgning Budgettet følges og det ser fint ud.  

7. Personale 

7.1   

8. Øvrigt 

8.1 Uvildige til bestyrelsen Ingen opdatering her  

8.2 Havneforsamling Ny dato 28.04.2022  

9. Kommende møder 

9.1 Næste bestyrelsesmøde: Onsdag 06 april 
 
9.2 Bestyrelsesmøder 
 

Kan vi ”nøjes” med at mødes hver 2. md. 
Alternativt På Teams hver 2.md. 

 

	

	


